การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตาบลแม่ลาด อาเภอคลองขล ุง จังหวัดกาแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศักยภาพตาบล

กาแพงเพชร

ประเมินตาบล
ที่ยงั ไม่สามารถอยูร่ อด (ก่อน)

ประเมินตาบล
ที่มง่ ุ สค
่ ู วามยัง่ ยืน (หลัง)
)

ข้อมูลพื้นที่ตาบล
กลไกการดาเนินงาน
ตาบลแม่ลาดตัง้ อยู่ทางทิศตะวันตกของแม่นา้ ปิ ง สานักงาน
องค์การบริหารส่วนตาแม่ลาด ตัง้ อยู่ที่ เลขที่ 2 หมูท่ ี่ 2
บ้านแม่ลาดใหญ่ ตาบลแม่ลาด อาเภอคลองขลุง ห่างจากที่ว่า
การอาเภอคลองขลุง ประมาณ 13 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 40.01
ตารางกิโลเมตร จานวนประชากรทั้งหมด 3,814 คน แบ่งเป็ น
เพศชาย 1,816 คน เพศหญิง 1,998 คน ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพ หลัก คือ อาชีพ เกษตร อาชีพ รอง คื อ รับ จ้า ง
ทัว่ ไป

นาข้อมูลตัวชีว้ ัดจาก TPMAP พื้นทีต่ าบลแม่ลาดมาประชุมและวิเคราะห์ ร่วมกับอาจารย์ทปี่ รึกษาผูน้ า
ชุมชนและประชาชนในพื้นทีเ่ พื่อวิเคราะห์ศักยภาพของตาบล และความเป็ นไปได้ในการพัฒนาตาบล

คณะทางานวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสารวจปัญหาในพื้นที่ตามตัวชี้วดั ใน TPMAP
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตาบลแม่ลาด
จัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะของปัญหาที่พบ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
พื้นที่ตาบลแม่ลาด
ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมส่งมอบโครงการ
ให้กับตาบล

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ
เข้าถึงบริการรัฐ

ส่งมอบโครงการให้กับตาบล

1.00

ผลลัพธ์

รายได้
1.00

1.00

1.00

ความเป็ นอยู่

1. เกิดการจ้างงาน : บัณฑิต ประชาชน นักศึกษา จานวน 22 คน
2. ผูร้ บั จ้างทัง้ 22 คนได้เข้ารับการการพัฒนาทักษะ 4 ด้าน ดังนี้
1.00

Social Literacy

Financial Literacy
สุขภาพ

-การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางาน
แบบมืออาชีพ
-จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม

-ครบเครือ่ งเรือ่ งลงท ุน
-หมดหนี้มีออม
-ห้องเรียนกองท ุนรวม

การศึกษา

จากข้อมูล TPMAP ปี 2561 ความต้องการพื้นฐานทัง้ 5 มิติ จากประชากรที่สารวจใน 6
หมูบ่ า้ น จานวน 2,646 คน พบว่า ในด้านความเป็ นออยู่อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ ด้านรายได้อยู่ในเกณฑ์
ปกติ ด้านสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ปกติ ด้านเข้าถึงบริบทรัฐบาลอยู่
ในเกณฑ์ปกติ ไม่มขี อ้ บกพร่องในด้านใด ด้านหนึ่ง

Digital Literacy

English Literacy

-การรูเ้ ท่าทันสื่อ
-การรูเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศ

-ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
-สตาร์ทอัพอังกฤษ

3. เกิดการจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน Community Big Data
แหล่งท่องเทีย่ ว

การพัฒนาพื้นที่

6 8 11 15

ทีพ่ ัก,โรงแรม
ร้านอาหารในท้องถิ่น

24
43

อาหารทีน่ า่ สนใจ
เกษตรกรในท้องถิ่น

1 : การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพ
ใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพ
อื่นๆ)

กิจกรรมที่ 1 : การเตรียมการวาง
แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
กิจกรรมที่ 2 : ออกแบบผลิตภัณฑ์
เพิ่มลวดลาย โลโก้ แพคเกจบรรจุ
ภัณฑ์และการนาขายสินค้าสู่ชอ่ งทาง
ตลาดออนไลน์
กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาต่อยอด
จากสิ่งที่ไม่มีคณ
ุ ค่า ได้นามาเพิ่ม
มูลค่าให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจาก
ฝี มือคนในชุมชน
กิจกรรมที่ 4 : สืบทอดภูมปิ ั ญญา
การทาไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวา
ทางมะพร้าว
กิจกรรมที่ 5 : สืบทอดภูมิปัญญา
การจักสาน

พืชในท้องถิ่น
9

สัตว์ในท้องถิ่น
76

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งนา้ ในท้องถิ่น

4. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

ผลลัพธ์เชิงสังคม

- ตาบลแม่ลาดมีการรวมกลุ่มในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่
เกิดจากไข่ขาวเค็ม คือ ข้าวเกรียบไข่ขาวเค็ม เป็ นการเพิ่ม
มูลค่า และต่อยอดผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม เกิดรายได้เสริมมีรายได้
เสริม จากเดิม เดือนล่ะ 2,000 บาท ปั จจุบัน 5,000 บาท
- ในกลุ่มเกิดการเพิ่มจานวนสมาชิกในกลุ่ม ประชาชน
จานวน 10 คน นักเรียนจานวน 30 คน เกิดการสืบทอดภูมิ
ปั ญญาจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ คือ การทาไม้กวาดดอก
หญ้าและไม้กวาทางมะพร้าวและ การจักสาน
- ในโครงการส่งเสริมรายได้ชมุ ชน เกิดช่องทางการตลาด 2
ช่องทางโดยเกิดขึน้ ในแพลตฟอร์ม
Line และ Facebook

- หลังจากที่มีการสร้างทักษะอาชีพ ประชาชนและ
นักเรียนที่ได้เข้าร่วม สามารถใช้ทกั ษะนาไปประกอบ
อาชีพและพึ่งพาตนเองได้
- จากการรวมกลุม่ อาชีพในชุมชน จึงทาให้เห็นว่า
ชุมขนมีความเข้มแข็ง และพร้อมต่อการเรียนรูท้ กั ษะ
อาชีพเป็ นส่วนใหญ่

ข้อเสนอแนะ
ควรมีการจัดทารูปเล่มบันทึกภูมปิ ั ญญาท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่ ที่กาลังสูญหาย ไว้เป็ น
ข้อมูลในการสืบค้นแก่คนรุ่นหลัง
อาจารย์ที่ปรึกษาประจาพื้นที่
อาจารย์ดร.เอกวินิต พรหมรักษา
โทร 0823965038

